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Landzonetilladelse til opførelse af manøvrebygning, etablering af 
nedsivningsbassin, indretning af midlertidige arbejdsarealer samt 
ændret anvendelse af mark på Højspændingsstation Næstved - 
Slagelsevej 174 A, 4700 Næstved. 
 

Kære rette vedkommende hos Energinet 

Vi skriver til dig for at meddele dig vores afgørelse på din ansøgning om 

landzonetilladelse. 

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse til følgende tiltag på din ejendom beliggende på 

Slagelsevej 174A, 4700 Næstved (matrikler, der refereres til, er alle 

hørende til Ladby By, Herlufsholm):  

 

• Opførelse af en manøvrebygning på ca. 240 m2 enten på matrikel 

2g eller på matrikel 2p (afhængig af om ekspropriationskomite 

afgør om kun en del eller hele matrikel 2g skal eksproprieres i 

forbindelse med udvidelsen)  

• Etablering af nedsivningsbassin til håndtering af overfladevand på 

matrikel 3a/3d  

• Indretning af midlertidige arbejdsarealer i perioden fra 1. april 2023 

til ultimo 2025 til brug under renovering og udvidelse (med tre 

skurvogne, materialer, depot mm) på matrikel 3a og 3d  

• Ændret anvendelse fra mark til friareal ved Højspændingsstation 

på matrikel 3a og 3d (primært hvor midlertidige arbejdsarealer 

ønskes) og ellers på afsnørede arealer mod læhegn mod vest  

 

 

Tilladelsen får du på vilkår af, at: 

• Eventuelt overskudsjord fjernes fra ejendommen eller udlægges i 

et jævnt lag på maksimum 0,5 m  

• Der ikke foretages terrænregulering i en afstand af 1 m til skel 

• At knæk i terræn efter terrænregulering ikke må forekomme/ skal 

udjævnes  

- et hvert udlæg starter med en tykkelse på 0 cm 

- skråningsanlæg må ikke være stejlere end 1:4 

Energinet 

Att. Tine Marquard 
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- minimum den nederste og øverste meter af en skråning 

anlægges med et skråningsanlæg svarende til det halve af den 

øvrige del af skråningen (hvis skråningen ellers anlægges med 

anlæg på 1:4 skal foden og toppen maksimalt have anlæg på 1:8)  

• Hvis nedsivningsanlægget udformet med mere stejle sidder end 

anlæg 1:5, skal det fjernes og området reetableres, når det tages 

ud af drift.  

 

Du skal være opmærksom på, at nedsivningsbassinet i henhold til 

vandløbsloven ikke må være i forbindelse med vandløb eller dræn. 

Skal der ændres eller nedlægges dræn i eller udenfor etableringsområdet 

kræver det en tilladelse fra vandløbsloven. Tilladelse fra vandløbsloven 

kan ansøges hos vandløbsafdelingen i Næstved Kommune på adressen 

vandloeb@naestved.dk.  

Ændrer du et ukendt dræn under etableringsarbejdet, skal du også 

kontakte vandløbsafdelingen for at få tilladelse til ændring af dræn. 

 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

 

En forudsætning for landzonetilladelsen er desuden, at Energinet erhverver 

de nødvendige arealer ved aftale med naboer eller ekspropriation. 

 

Der opføres flere transformatorer, master og andre installationer, der er 

undtaget krav om landzonetilladelse, da de er nødvendige for et offentligt 

forsyningsanlæg jf. planlovens § 36,1. pkt. 9.  

 

 

Hvornår gælder tilladelsen 

Vær opmærksom på at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 

udløbet d. 8. november 2022, og der ikke er klaget over den. Du vil høre 

fra os inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet en 

klage. 

Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen.  

 

Manøvrebygningen kræver også byggetilladelse, og du må ikke gå i gang, 

før du har fået den. Hvis du ikke har søgt byggetilladelse, skal du gøre det 

på www.bygogmiljoe.dk. 

 

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse fordi de nævnte tiltag er relateret til opdateringen og 

udvidelsen af et samfundsmæssigt nødvendigt energianlæg – 

Højspændingsstation Næstved. Tiltagene, landzonetilladelsen omfatter, vil 

ikke påvirke landskabet, der dog i nogen grad er påvirket af selve 

energianlæggets nuværende og kommende master og transformere, der 

ikke kræver landzonetilladelse. Du kan læse mere om, hvorfor vi har givet 

dig denne tilladelse under afsnittet ”Vores vurdering”. 

mailto:vandloeb@naestved.dk
http://www.bygogmiljoe.dk/


 

 
Side 3 af 12 

 
 

Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 

hjemmeside d. 11. oktober 2022 på https://www.naestved.dk/hoeringer 

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. 

Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.  

 

 

Redegørelse for sagen 

132 KV-anlægget på Højspændingsstation Næstved skal renoveres og 

udvides.  

Højspændingsstationen ligger i landzonen ved rundkørslen med vejene 

Ring Nord, Slagelsevej og Vestre Ringvej ca. 2 km nordvest for Næstved. 

Stationen med både 132 KV-anlæg samt 50 KV-anlæg og ansøgt 

udvidelse er markeret med rødt herunder. 

 

 

Opførelse af manøvrebygning, etablering af nedsivningsbassin, indretning 

af midlertidige arbejdsarealer (til brug i mere end seks uger) samt ændring 

af anvendelse fra mark til friareal kræver landzonetilladelse. Formålet med 

landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det 

åbne land og bevare natur- og landskabsværdier.  

Etablering af master, transformere og andre tekniske installationer til et 

offentligt forsyningsanlæg er undtaget krav om landzonetilladelse.  

Udvidelsen af ejendom med tilkøb af markareal og have fra naboer kræver 

heller ikke landzonetilladelse.  

 

Ansøgning  

I har søgt om landzonetilladelse til at foretage en arealoverførsel eller 

udstykning, opføre en ny manøvrebygning, etablere et nedsivningsbassin, 

indrette midlertidige arbejdsarealer samt ændre anvendelse af mark til 

https://www.naestved.dk/hoeringer
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friarealer. Placeringen af manøvrebygningen afhænger af, om 

ekspropriationskomite afgør, at blot noget af matrikel 2p eller hele matrikel 

2p med bolig skal eksproprieres.  

På efterfølgende skitse på orthofoto er følgende forhold, der kræver 

landzonetilladelse, omtrentligt vist: 

• Opførelse af manøvrebygning med rød udfyldning (tilladelsen giver 

mulighed for at udnytte en af de to placeringer – placeringen på 2p 

vælges kun i fald hele matrikel 2p skal eksproprieres)  

• Etablering af nedsivningsbassin med turkis udfyldning (eksempel)  

• Midlertidige arbejdsarealer med gult omrids  

• Arealerne der konverteres fra mark til friareal svarer til de 

midlertidige arbejdsarealer samt de ”trekanter” der bliver mellem 

læhegn/skærmende plantning (kommende og eksisterende) og 

stationsareal  

 

Dertil er omtrentlig skitseret selve anlæggets udvidelse med lilla, ny vej og 

nyt areal med grus med sort omrids samt ny afskærmende beplantning 

med grøn udfyldning. Der etableres kun plantning på matrikel 2p, hvis hele 

matrikel 2p skal eksproprieres.  

Det orange omrids angiver den primære del af det, der er et 50 KV anlæg. 

Den øvrige del er primært 132 KV anlæg. I forventer at kunne gøre de to 

anlæg på nu tre matrikler til selvstændige ejendomme ved arealoverførsel. 

Det kræver ikke landzonetilladelse. Hvis I får behov for egentlig udstykning 

to dette, vil det kræve landzonetilladelse, I da skal søge om.  

 

Manøvrebygningen skal erstatte en eksisterende manøvrebygning med 

manøvreanlæg (relærum, batterier mm). Bygningen skal foruden dette 



 

 
Side 5 af 12 

 
 

anlæg også indeholder personalefaciliteter og mulighed for indendørs 

parkering af servicebiler. Bygningen ønskes placeret på en af to lokaliteter 

afhængig af udfald af ekspropriationssag i forhold til den indeklemte 

parcelhusmatrikel 2p. Bygningen etableres som lilla skitseret på 

efterfølgende plan, hvis kun dele af matrikel 2p kræves eksproprieret – og 

som med rød, hvis hele 2p kræves eksproprieret. 

 

  
 
De midlertidige arbejdsarealer etableres i stationens fremtidige sydvestlige 
hjørne med overflade i grus og et areal på omtrent 0,30 ha. På 
arbejdsarealerne skal være ca. 3 skurvogne, materialer, mellemdeponi af 
overskudsjord samt parkering. Overordnet indretning ses af arealerne ses 
på kortudsnit på orthofoto på næste side.  

Arealerne skal bruges i dagtimerne i hverdage under opførelsen af det 
øvrigt ansøgte, samt vedligeholdelse og opførelse af transformere, master 
mm på stationen i perioden fra 1. april 2023 til ultimo 2025. De midlertidige 
arbejdsarealer ”retableres” / efterbehandles til friareal.  
 
Nedsivningsbassinet skal modtage overfladevand fra stationen. Bassinet 
etableres som en sø med ”siv” omgivet af friareal syd for egentlig 
stationsareal. Eksempel på placering er skitseret med turkis på orthofoto 
på side 4. Kommunen opfordrer til, at bassinet udformes mere naturnært 
end skitseret. Vilkårene øverst i afgørelsen gælder også terrænregulering 
for overgangen mellem bassin og øvrigt terræn.  
 
Mark, der skifter anvendelse uden at være omfattet af undtagelse fra krav 
om landzonetilladelse eller være specifikt beskrevet i ovenstående, er her 
at betragte som friareal omkring højspændingsstationen, der kræver 
landzonetilladelse.  

Der er tale om de midlertidige arbejdsarealer mod syd samt de trekantede 
afsnørede arealer mod markvejen mod vest. Friarealerne ”reetableres” / 
efterbehandles med overflade i græs samt koter svarende til nuværende 
eller med mulighed for at hæve terrænet optil 0,5 m. Evt. udlæg må alene 
være med jord fra udgravning til stationsareal, manøvrebygning, 
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nedsivningsbassin eller anden aktivitet fra denne lokalitet beskrevet i 
ansøgningen.   
 

 
 
 

Placering i landskabet 

Det samlede areal af matriklerne 2g, 2l og 3d, hvor der er station nu, er 

1,72 ha. Mellem de tre matrikler ligger en nu indeklemt parcelhusejendom 

på 0,18 ha på matrikel 2p, der opkøbes helt eller delvist. Jorden der 

ønskes tilkøbt fra landbrugsejendom på matrikel 3a udgør ca. 1,1 ha. 
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Manøvrebygningen, er den eneste af de forhold, der kræver 

landzonetilladelse, der vil kunne ses i landskabet – og primært hvis den 

etableres på matrikel 2g. Uanset placering af bygningen, er det imidlertid 

ikke den, der vil præge oplevelsen. Det vil de eksisterende og kommende 

master og andre tekniske anlæg, der er undtaget krav om 

landzonetilladelse.  

Energinet vil etablere skærmende beplantning om deres fremtidige del af 

stationen.  

Efterfølgende ses visualisering af oplevelsen nu og efter etablering af 

projekt fra placering, hvor Ladbyvej fører over Ring Nord, mod stationen i 

vestlig retning. Bemærk at visualiseringen alene er med placering af 

manøvrebygning på matrikel 2g. Ved placering på matrikel 2p, vil 

bygningen være mindre synlig.     

 

 
Visualiseringer fra ansøgningsmaterialet 
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I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 

jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets 

erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. 

Tiltagene, der gives landzonetilladelse til med denne afgørelse, er ikke i 

konflikt med udpegningen. 

 

I kommuneplanen ligger det eksisterende stationsareal i et større område, 

der er udpeget egnet til udvikling af natur. Forholdene, der kræver 

landzonetilladelse, vil enten ligge uden for udpegningen eller centralt på 

stationsarealet, hvorfor etableringen af dem ikke gør forskel for 

mulighederne i at skabe sammenhængende natur inden for udpegningen. 

 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis forholdene, der kræver 

landzonetilladelse, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

Stationen ligger i en afstand af mere end 2 km af det nærmeste Natura 

2000 område – 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds 

Mose og Porsmose mod øst og vest. Grundet afstanden er det vores 

vurdering, at såvel udstykning som etablering af nedsivningsbassin, 

manøvrebygning, arbejdsarealer og friarealer ikke påvirker Natura 2000 

området væsentligt. 

 

 

Naboorientering 

I den afholdte naboorientering, har vi modtaget flere kommentar fra de to 

nærmeste naboer, Slagelsevej 174b og Ladbyvej 76. Energinet er kommet 

med bemærkninger til disse. Såvel naboernes kommentar som Energinets 

bemærkninger til kommentarerne kan rekvireres ved henvendelse til 

kommunen.  

De fleste kommentar vedrører ikke forhold, der kan reguleres af 

landzonebestemmelserne. De vedrører selve anlægget og gener herved, 

placering af selve stationsudvidelsen, 132 KV-master, dræn, 

kabellægninger, ejendomsværditab hos naboer, køb/ekspropriation af dele 

eller hel ejendom mm.  

Øvrig lovgivning, naboret mm skal selvfølgelig overholdes. 

Herunder kommenterer vi forhold der vedrører landzonesagsbehandlingen. 

 

Ønske om tydelig tegning af indretningen af arbejdsarealerne 

Der er ønsket mere tydelig tegning i forhold til indretning af arbejdsarealer. 

Energinet har sendt en situationsplan, som Næstved Kommune har 

videresendt. Udsnit af overordnet plan med indretning af arbejdsarealer er 

indsat på side 5 i denne afgørelse.   

 

Ønske om at skærmende beplantning etableres på ”støjvold” 

Oprindeligt har Energinet søgt om at etablere jordvold med 

beplantningsbælte til afskærmning af stationen. Kommunen giver i 

udgangspunktet ikke landzonetilladelse til jordvolde i landskabet, undtaget 
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er støjvolde, hvor der kan dokumenteres såvel støjgene som 

støjreducerende effekt. Der kan ikke dokumenteres et støjproblem her.  

Nabo mod nord, der ønsker jordvolden, har bolig liggende i afstand af ca. 

170 m fra stationen - væsentligt længere til der, hvor stationen udvides – 

og endnu længere til de tiltag, der kræver landzonetilladelse. Det er 

kommunens vurdering, at beplantning vil kunne skærme tilstrækkeligt 

omkring stationen i den afstand og generelt medvirke til at landskabet 

opleves mindre domineret af stationen som teknisk anlæg. Den skitserede 

jordvold vil i et andet omfang også selv opleves som teknisk anlæg. 

Endelig er det kommunens vurdering, at den skærmende beplantning får 

bedre vækstbetingelser ved etablering direkte på den herværende intakte 

landbrugsjord end på en jordvold af overskudsjord og muldudlæg. 

Landbrugsjorden vil i udgangspunktet være lettere og med bedre struktur i 

hele roddybden.  

Energinet har derfor trukket etablering af jordvolden fra ansøgningen. Hvis 

energinet ønsker det, kan etablering af jordvolden genoptages i 

selvstændig sag. Der kan stadig forventes et afslag, men det vil der så 

være mulighed for at påklage til Planklagenævnet.    

 

Placeringen og udformning af nedsivningsbassinet 

Bassinet vil blive placeret inden for stationens kommende afgrænsede 

ejendom. Det vil, som friarealet, kræve landzonetilladelse at ændre mark til 

de to arealanvendelser uanset arealfordelingen mellem bassin og øvrigt 

friareal, søens udformning og størrelse. Bassinet skal bidrage til en 

fornuftig vandafledning og vil ikke opleves uden for ejendommen. Næstved 

Kommune giver derfor landzonetilladelse til etableringen af bassinet med 

relativt mange ændringsmuligheder, når blot det etableres inden for det 

ansøgte og i øvrigt ikke etableres i strid med anden lovgivning. Kommunen 

vil naturligvis opfordre til, at bassinet udformes så naturnært som muligt.   

 

 

Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

• Etableringen af manøvrebygningen, nedsivningsbassinet, de 

midlertidige arbejdsarealer og friarealerne sker i forbindelse med 

eksisterende transformerstation, som er en samfundsmæssig 

nødvendig infrastruktur 

• Etableringen af manøvrebygningen, nedsivningsbassinet, de 

midlertidige arbejdsarealer og friarealerne er ikke i strid med 

formålet i planlovens landzonebestemmelser. 

• Etableringen af manøvrebygningen, nedsivningsbassinet, de 

midlertidige arbejdsarealer og friarealerne er ikke i strid med de 

landskabelige-, naturmæssige, eller kulturhistoriske hensyn, som 

byrådet skal varetage. 

• Nedsivningsbassinet vil ikke opleves uden for afskærmende 

beplantning uanset udformning og placering. 
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• Manøvrebygningen vil kunne opleves i landskabet – men den vil 

ikke være dominerede - uanset hvilken af de to placeringer, der 

vælges  

• Der er 2 km til nærmeste natura-2000-område 

 

Andre forhold du skal være opmærksom på 

Før arbejdet 

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du 

kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på 

vandloeb@naestved.dk. 

Du kan som ejer eller bygherre få en udtalelse hos Museum 

Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før du graver. Hvis du spørger, 

før du graver, får du de bedste muligheder for at undgå at måtte standse 

anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse. 

 

Under arbejdet 

Hvis du finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet 

jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give 

museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har 

fået en udtalelse.  

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan 

vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på 

jordforurening@naestved.dk. 

 

 

Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 – de 

såkaldte bilag IV-arter – du kan se de danske dyr og planter i 

habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis 

projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.  

Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi, at projektet ikke vil påvirke de 

beskyttede arter eller deres levesteder negativt. 

 

 

Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1. 

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7. 

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17. 

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:jordforurening@naestved.dk
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Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 

museumslovens §§ 25 og 27. 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

 

Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til 

Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.  

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx 

ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende 

foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 

hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har 

vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer 

mindst 100 medlemmer.  

Du klager via www.naevneneshus.dk til planklagenævnet 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ klagen sendes 

gennem denne klageportalen til kommunen. 

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.  

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 

1.800 kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for 

klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt 

eller delvis medhold i klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 

herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning 

kan imødekommes.  

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 

dvs. senest den 8. november 2022. 

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets 

hjemmeside. 

Hvis man ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt 

inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i 

planloven. 

 

 

  

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Hvis du har spørgsmål til afgørelsen 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen. 

 

Venlig hilsen 

Lars Kristian Laustsen 

Planlægger 

Næstved Kommune 

 

 
Kopi er sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. naestved@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, naestved@museerne.dk 

Sportsfiskerforbundet Sydsjælland sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk  

Sydsjællands Fredningsnævn sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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